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Abstrakt 

Genocidium se řadí mezi tzv. zločiny podle mezinárodního práva. Zločinem podle 

mezinárodního práva se rozumí jednání fyzické osoby, která v úředním postavení nebo se 

souhlasem státu svým jednáním porušuje nejdůležitější normy kogentního mezinárodního 

práva. Odpovědnost fyzických osob za jejich jednání plyne přímo z mezinárodního práva. 

Jako první použil pojem genocida Raphael Lemkin, právník polsko-židovského původu, v 

roce 1944. Lemkinova idea genocidy jako zločinu proti mezinárodnímu právu byla široce 

přijata mezinárodní komunitou a byla použita jako jeden z právních podkladů Norimberského 

procesu. Genocida nebyla od počátku tradičního dělení zločinů podle mezinárodního práva 

vedena jako samostatný zločin. Byla považována za součást jiných zločinů podle 

mezinárodního práva, zejména pak zločinů proti lidskosti. Genocida získala autonomní 

postavení jako samostatný zločin podle mezinárodního práva až po 2. světové válce v roce 

1948, kdy byla přijata Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy. 

Úmluva o genocidě z roku 1948 a odpovídající mezinárodní obyčejové právo vyžadují 

k individuální trestní odpovědnosti za genocidu naplnění znaků objektivní a subjektivní 

stránky skutkové podstaty zločinu genocidia. Objektivní stránku tvoří dva základní znaky. 

První znak charakterizuje alespoň jedno zakázané jednání ze souboru trestných činů. Druhý 

znak se pak vztahuje k chráněné skupině. K trestnosti genocidy je zapotřebí, aby trestné 

jednání bylo namířené proti jedné z chráněných skupin nebo proti členům takové skupiny. 

Subjektivní (psychické) znaky genocidy jsou: úmysl zničit (zvláštní úmysl), úplně nebo 

částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Genocida je zločinem, kde je 

útok namířen proti oběti nikoli z důvodu jejích individuálních kvalit a vlastností, ale z důvodu 

členství této osoby ve skupině. V právní teorii a praxi se někdy pro vznik trestní odpovědnosti za 

genocidu vyžaduje prokázání genocidního plánu, ačkoli existence genocidního plánu není podle 

Úmluvy o genocidě nutnou podmínkou trestnosti. 

Prvního uplatnění se definice genocidy dočkala až po více než čtyřiceti letech od doby, kdy 

Úmluva vstoupila v platnost. Významným zdrojem pro rozvoj definice genocidia je judikatura 

mezinárodních trestních tribunálů, zvláště pak judikatura Mezinárodního trestního tribunálu 

pro Rwandu. Jejich přínos nebyl jen ve stíhání a trestání genocidia, ale svou činností 

povzbuzují i národní soudy, aby se tímto zločinem zabývaly. 

Genocida je stále živoucí fenomén, který se vyskytuje v různých částech světa. Přestože 

jednání pachatele vykazuje známky genocidy, je u soudu velmi obtížné dokázat zvláštní 
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úmysl. Tento znak genocidu odlišuje a zároveň ji poskytuje exkluzivní postavení mezi zločiny 

podle mezinárodního práva. 

  

 

 


